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• Elégedett az A3-as 
autópálya Nyárád-
tő–Marosvásárhely 
közötti szakaszának 
építési ütemével és a 
helyszíni tájékozódás 
során megdicsérte 
az építtetőt pénteken 
Cătălin Drulă közle-
kedési miniszter. A 
kormány képviselője 
beszélt arról is, hogy 
mikor fogják Székely-
föld irányában elkez-
deni a pályaépítést. 

SIMON VIRÁG

A z épülő autópályaszakaszok 
munkatelepein tartott pén-
teken helyszíni terepszemlét 

a közlekedési miniszter, akit Dan 
Barna miniszterelnök-helyettes is 
elkísért. Maros megyében, nem a 
félbehagyott és létfontosságú Maros-
kece–Aranyosgyéres szakaszt nézte 
meg, hanem a nagyon jó sebességgel 
épülő Nyárádtő–Marosvásárhely kö-
zötti munkatelepre látogatott.

Tartják a határidőt

Az építő Strabag cég képviselője is el-
mondta, hogy tavaly júliusban fogtak 
neki a munkálatoknak, és 18 hónap 
alatt kell befejezniük. Jelenleg a kivi-
telezés 57 százalékával vannak meg, 
minden nagyobb lélegzetű munkát 

elvégeztek, ahol kisebb gondok adód-
tak, például a vezetékek áthelyezé-
sével, azt megoldották. Elhangzott, 
hogy a jelenlegi állás szerint novem-
berre befejezik a munkálatokat, így a 
hivatalos mérések és átvétel után de-
cembertől már közlekedhetünk az új, 
csaknem 10 kilométeres szakaszon. 
Ennek a szakasznak a fele autópálya, 
fele pedig a Marosvásárhelyre beve-
zető út, ami a Metro kereskedelmi 
nagyáruház környékén fog becsatla-
kozni a városi úthálózatba.

A miniszter jó példaként emlí-
tette az építő céget, amely tartani 
tudja a határidőket és a munkate-
lepen több tíz autóval dolgozik egy 

időben. Véleménye szerint a cég 
komolysága mellett az is hozzájá-
rult a sikerhez, hogy egy aprólé-
kosan kidolgozott, pontos tervet 
kaptak és munka közben nem volt 
meglepetésük. Cătălin Drulătól 
megtudtuk, hogy a Maroskece–
Aranyosgyéres szakasz kapcsán 
aznap, pénteken várnak előrelé-
pést. Ott az történt ugyanis, hogy 
felbontották a céggel a szerződést, 
de ezt a cég megóvta, és mivel a 
törvény védi a felszámolás alatt 

lévő cégeket, a bíróságnak kell ki-
mondania, hogy fel lehet-e bontani 
velük a szerződést vagy sem.

Pénteken több, a céget érintő per-
ben is döntés kellett szülessen, és a 
miniszter remélte, hogy kimondják, 
érvényes a szerződés felbontása és 
újra meg tudják hirdetni a munkála-
tokat. Optimista számítások szerint 
jövőre ismét dolgozni fognak azon 
a szakaszon is, amely hiányzik a 
Marosvásárhely–Kolozsvár közötti 
autópályából.

Maros megyében nem ez az egyet-
len munkatelep, amelyen félbe van 
hagyva a munka, ilyen a Marosvásár-
helyt Koronka–Jedd–Nagyernye útvo-

nalon elkerülő úté is. Ezzel kapcsolat-
ban a miniszter azt mondta, új tervet 
készítettek és napok kérdése, hogy 
kiírják a versenytárgyalást és keres-
senek egy megfelelő kivitelezőt, hogy 
újra elkezdhessék a munkálatokat. 
Cătălin Drulă arról is beszélt, hogy 
elkészültek a tervei a Marosvásárhelyt 
Moldvával összekötő autópálya első 
szakaszának, amely a Nyárád mentén 
köti össze Marosvásárhelyt Nyárád-
szeredával. Itt volt egy 3 kilométeres 
szakasz, amely hiányzott az eredeti 
tervből, de ennek a beiktatását is le-
szerződték, így sínen van a Moldva 
felé vezető pályaszakasz.

Mikor lesznek kártalanítva?

A Székelyhon megkérdezte, mikor-
ra számíthatnak a Maros megyei 
érintettek arra, hogy az autópálya 
építése miatt kisajátított földek után 
megkapják a kártérítést. Ugyanis a 
2018-ban átadott és azóta használt 
Marosugra–Nyárádtő pálya-
szakasz által elfoglalt terü-
letek tulajdonosainak sem 
fi zettek még kártérítést, nem 
beszélve a félbehagyott vagy 
jelenleg épülő szakaszokon 
lévő területek tulajdonosai-
ról. Cătălin Drulă azt mondta, 
két hónapja kért egy pontos kimuta-
tást arról, hogy mi történik a kárté-
rítésekkel.

„Tudni kell, hogy a Takarékpénz-
tárban (CEC Bank) külön számlán 
megvan a szükséges összeg, minden 
eddig ki nem fi zetett kártérítésre. 
Vannak esetek, amikor nincsenek 
rendben a hagyatéki tárgyalások, a 
tulajdonjogi iratok. Kikértem a friss 
adatokat, hogy lássuk, hol milyen 
szakaszban vannak ezek az ügyek, 
milyen gondok akadnak. Meg fogjuk 
gyorsítani ezt a folyamatot.”

Év végén már itt közlekedhetnek 
a Kolozsvár felől 
Marosvásárhelyre igyekvők
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A Continental Safety Hungary ál-
tal kezdeményezett, kétkerekű 

járművekre – elsősorban kerékpárra 
– vonatkozó közlekedésbiztonsági 
képzéssel kapcsolatban elhangzott, 
hogy Magyarország határain túl elő-
ször Erdélyben, Hargita megyében 
kezdeményezték 10–18 éves diákok 
oktatását próbajelleggel, 2019 végén. 
A kísérleti program pedig a vártnál is 
nagyobb népszerűségnek örvendett, 

több ezer diákot tudtak elérni, ezért 
megkezdték a konkrét oktatást. A 
járványhelyzet miatt viszont a kö-
vetkező év februárjában megszakadt 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
támogatott projekt, de végül sikerült 
folytatni. Ennek része volt a székely-
udvarhelyi Tamási Áron Gimnázi-
umban tartott képzés is, ahol a fi ata-

lok interaktív előadásokon vehettek 
részt, ugyanakkor szimulációs esz-
közökkel biztonságos körülmények 
között tapasztalhatták meg a forga-
lom veszélyes helyzeteit.

A diákok közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos tesztet is kitöltöttek a be-
mutatót megelőzően, illetve utána, 
a két eredmény között átlagosan 25 
százalékos javulás tapasztalható.  Az 

is kiderült, hogy a népszerű képzést 
ősztől folytatnák, amennyiben nem 
szab gátat ennek a járványügyi hely-
zet. Novák Károly Eduárd, Románia 
ifj úsági és sportminisztere köszönetet 
mondott a magyar kormánynak a pro-
jekt támogatásáért, hiszen szerinte hi-
ánypótló kezdeményezésről van szó, 
ami hozzájárul az egészséges életmód 
népszerűsítéséhez, ugyanakkor a köz-

lekedés biztonságosabbá tételéhez is. 
Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke rámutatott, valóban 
nagy segítséget kaptunk Magyaror-
szágtól, az ehhez hasonló képzéseket 
ugyanakkor a román kormánynak 
is támogatnia kell. A projekt sikerét 
szerinte az is bizonyítja, hogy együtt-
működést alakítottak ki az 
állami rendőrséggel, akik 
román nyelvre kérték lefor-
dítani a tananyagot, hogy 
szélesebb körben lehessen 
hasznosítani.

Gálfi  Árpád, Székely-
udvarhely polgármestere 
szintén létfontosságúnak tar-
totta a közlekedésbiztonsági képzést, 
Lackó György, a Tamási Áron Gimnázi-
um igazgatója pedig azt hangsúlyozta, 
hogy a tanintézményekben nemcsak 
tanítani, de nevelni is kell. A közle-
kedésbiztonsági képzés nem része a 
román oktatási rendszernek, ezért is 
hiánypótló a bemutatott projekt.

Életmentő tudás, a romániai tananyag mégsem tartalmazza
• Kétkerekű suli címmel tartott közlekedésbiztonsá-
gi képzést a Hargita megyei diákoknak a Continental 
Safety Hungary szervezet, amely az interaktív előa-
dásokon túl még szimulációs tréninget is biztosított a 
fiataloknak. A cél a balesetmegelőzés – hangzott el a 
program székelyudvarhelyi állomásán, a Tamási Áron 
Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón.

Jó példa Magyarországról. A közlekedés biztonsági 
képzés nem része a román oktatási rendszernek
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Sebességbe kapcsolt sztrádaépítők
Észak-erdélyi autópálya: megvan a pénz a kártérítésekre, a kifizetésekre várni kell




